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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Penyelenggaraan pendidikan karakter menjadi satu hal yang mutlak 

dilakukan di jenjang pendidikan manapun, khususnya di jenjang pendidikan dasar. 

Hal ini sangat beralasan karena pendidikan dasar adalah pondasi utama bagi 

tumbuh kembang generasi muda Indonesia. Pemahaman yang mendalam dari 

praktisi pendidikan terhadap konsep pendidikan karakter menjadi taruhan bagi 

keberhasilan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan. Pendidikan pada 

dasarnya adalah suatu proses untuk menciptakan kedewasaan pada manusia. 

Apabila dicermati pendidikan sudah mengalami pergeseran makna dan 

penyempitan nilainya, menuju pada pengajaran yang lebih cenderung 

mengagungkan angka. Pendidikan dasar adalah bagian terpadu dari sistem 

pendidikan nasional.  

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 3, yang menyebutkan:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab”. 

 

Pendidikan karakter tidak diajarkan tetapi dikembangkan, mengandung 

makna bahwa materi karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa. Nilai-nilai yang 

terdapat didalamnya tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti 

halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur , ataupun fakta seperti 
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dalam mata pelajaran misalnya IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Mata pelajaran 

IPS sebagai program pendidikan yang terkait dengan nilai dan wajib 

mengembangkan nilai tersebut, seperti nilai ke-Tuhanan. Guru tidak harus 

mengembangkan proses belajar khusus untuk mengembangkan nilai karakter. 

Suatu hal yang harus selalu diingat adalah saat aktivitas belajar dapat digunakan 

untuk mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

Ada 18 nilai yang harus dikembangkan sekolah dalam menentukan 

keberhasilan pendidikan karakter yang ideal yaitu yang bersumber dari agama, 

Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, 

(3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6)Kreatif, (7) Mandiri, (8)Demokratis, 

(9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) 

Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) 

Gemar Membaca,(16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, & (18) Tanggung 

Jawab (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010). Nilai karakter yang terdapat di 

Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 yang belum terdapat di atas yaitu nilai 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

dan tetangganya. Tetapi setiap guru yang mana dalam proses pembelajarannya 

tidak semua nilai karakter ditanamkan kepada siswa dikarenakan menyesuaikan 

dengan kompetensi dasar dan materi pelajaran. Selain itu pendidikan di sekolah 

sangat berkaitan dengan manajemen sekolah. Manajemen dalam konteks ini 

menyangkut perencanaan pendidikan karakter, pelaksanaan pendidikan karakter, 

dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter. 
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Jumlah dan jenis nilai karakter yang dipilih akan berbeda antara satu 

sekolah dengan sekolah yang lainnya, tergantung pada kepentingan dan kondisi 

masing-masing. Pada sekolah yang akan dilakukan penelitian ini belum pernah 

ada penelitian mengenai pendidikan karakter sebelumnya. Setelah dilakukannya 

observasi awal pada sekolah, peneliti menemukan para peserta didik di sekolah 

sudah disiplin yang mana ketika bel berbunyi semua peserta didik masuk ke 

dalam kelas masing-masing dan tidak ada yang masih bermain di lingkungan 

sekolah. Tetapi pendidikan karakter yang belum optimal seperti contohnya masih 

terjadi saling ejek sesama siswa. Pada bangsa ini yang terjadi yaitu perilaku 

bullying yang dipengaruhi oleh dampaknya globalisasi. Globalisasi mampu 

memberi dampak positif dan negatif. Dampak positif adanya globalisasi adalah 

berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi. Namun itu mampu 

mempercepat masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan karakter bangsa 

ini. 

Dampak negatif dari globalisasi di Indonesia dapat dilihat dari semakin 

terkikisnya nilai-nilai karakter bangsa ini, misalnya penggunaan bahasa yang 

kurang santun. Selain itu peserta didik dijaman sekarang sopan satun terhadap 

guru kurang, contohnya keluar masuk kelas tidak minta ijin terlebih dahulu. 

Pembentukan dan pengembangan kecerdasan emosi dan spiritual (karakter) siswa 

dapat dibentuk oleh guru, kepala sekolah dan keadaan lingkungannya. Oleh 

karena itu, pendidikan kecerdasan emosi dan spiritual (karakter) sangat penting 

ditampilkan oleh kepala sekolah dan guru melalui keteladanan.  
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Menurut Salim (dalam Masaong, 2012:7) aspek-aspek yang dapat 

berpengaruh pada karakter peserta didik di lingkungan sekolah antara lain:  

(1)kurangnya jaminan keselamatan emosi, (2) faktor ekonomi orang tua, (3) cara 

mengajar guru, (4) suasana menakutkan di sekolah, (5) guru yang tidak stabil emosi,  

(6) cara mendisiplinkan yang tradisional (kaku), (7) keadaan fasilitas sekolah yang 

serba kekurangan, (8) mengabaikan perbedaan individu, (9) kurangnya aktivitas 

kokurikulum, (10) kelemahan sistem penilaian, dan kelemahan kurikulum terutama 

materi dan metode pembelajaran. 

 

Oleh karena itu penerapan pendidikan karakter tidak lepas dari poses 

pembelajaran di dalam kelas, agar guru lebih mudah dalam menanamkan nilai 

karakter pada peserta didik. 

Nilai-nilai yang diintegrasikan dalam mata pelajaran perlu dilakukan 

dengan cara mencantumkan nilai-nilai karakter ke dalam silabus. Silabus dibuat 

untuk memperjelas mengenai kompetensi apa yang harus dimiliki, prosedur, dan 

sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai suatu kompetensi dan nilai 

apa yang harus ditanamkan serta bagaimana cara mengetahui bahwa peserta didik 

telah menguasai kompetensi tersebut. Silabus berkarakter harus dicantumkan 

mengenai nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan pada peserta didik. Namun, 

silabus saja belumlah cukup. Perencanaan pembelajaran yang harus ditunjang 

dengan Rencana Pelaksaan Pembelajaran atau RPP, yang menggambarkan 

bagaimana proses belajar itu berlangsung supaya pembelajaran dapat berjalan 

dengan optimal.  

Sesuai dengan latar belakang yang dirumuskan di atas, diketahui bahwa 

pelaksanaan pendidikan karakter menjadi satu hal yang mutlak dilakukan 

dijenjang pendidikan sekolah dasar. Penelitian dilakukan di kelas IVa agar lebih 

terfokus pada pelaksanaan pendidikan karakter pada mata pelajaran IPS. Proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh guru pada 
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pembelajaran IPS sangat baik untuk diteliti, oleh karena itu judul yang diambil 

dalam penelitian ini, “Analisis Pelaksanaan Pendidikan Karakter Mata Pelajaran 

IPS Sumber Daya Alam Kelas IV SD Negeri Junrejo 1 Batu”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran yang berkarakter pada mata 

pelajaran IPS sumber daya alam di kelas IVa SDN Junrejo 1 Batu ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter pada pembelajaran IPS sumber 

daya alam di kelas IVa SDN Junrejo 1 Batu? 

3. Bagaimana proses evaluasi pendidikan karakter pada pembelajaran IPS  

sumber daya alam di kelas IVa SDN Junrejo 1 Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian haruslah jelas, mempunyai arah dan tepat sasaran. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berkarakter pada 

mata pelajaran IPS sumber daya alam di  kelas IVa di SDN Junrejo 1 Batu . 

2. Mendiskripsikan proses pelaksanaan pendidikan karakter pada pembelajaran 

IPS sumber daya alam di kelas IVa SDN Junrejo 1 Batu. 

3. Mendeskripsikan proses evaluasi pendidikan karakter pada pembelajaran IPS 

sumber daya alam di kelas IVa SDN Junrejo 1 Batu. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Adapun maksud penulis mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat 

berguna secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini akan memberikan perbaikan untuk penanaman 

pendidikan karakter pada peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan di SD 

Negeri Junrejo 1 Batu. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan perbaikan pendidikan karakter  

dalam pebelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Junrejo 1 

Batu. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini sebagai sumber informasi untuk mengadakan 

pembinaan bagi guru dalam upaya menanamkan pendidikan karakter bagi peserta 

didik sehingga nilai karakter dapat meningkat dengan baik. Guru kelas  yang 

menjadi kolaborator penelitian dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalamannya dalam mengembangkan dan menerapkan pendidikan karakter 

pada peserta didik. 

c. Bagi Siswa 

Diharapkan peserta didik dapat belajar lebih baik dan penanaman 

pendidikan karakter dapat dilaksanakan dengan baik di dalam lingkungan sekolah 

maupun lingkungan rumah tempat tinggal.  
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E.Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti perlu melakukan pembatasan masalah agar 

penelitian lebih fokus dan tidak meluas (menyimpang) dari tujuan yang semula 

direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan informasi yang diperlukan. 

Maka peneliti membatasi masalah pada : 

1. Penelitian difokuskan pada rencana, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan 

karakter mata pelajaran IPS 

2. Pembelajaran IPS 

a) Kelas IV semester 2 

b) Standar Kompetensi : Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan 

kemajuan teknologi di lingkungan Kabupaten/Kota 

c) Kompetensi Dasar : Mengenal aktifitas ekonomi yang berkaitan dengan 

sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya. 

3. Penelitian ini untuk mengetahui rencana, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan 

karakter dalam proses pembelajaran IPS yang disesuaikan dengan RPP yang 

sudah dibuat. 

4. Subjek penelitian adalah guru kelas IVa SDN Junrejo 1 Batu. 
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F. Definisi Istilah 

1) Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap peristiwa yang bertujuan 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

2) Pendidikan karakter adalah pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik 

agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam watak, sikap 

dan ciri sikap. 

3) Ilmu Pengetahuan Sosial adalah salah satu nama mata pelajaran yang diberikan 

pada jenjang pendidikan dasar. IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran 

integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial antara lain: sosiologi, 

antropologi, budaya, sejarah, psikologi sosial, geografi, dan ekonomi. 

  

 


